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أف!صضألرخمفأللهتجص

التحقيقمقدمة

وعلىمحمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهاله

ابنالاماممؤلفاتمنإليناوصلماأروعمنكتابفهذاوبعد،

والمواعظوالعبرواللطائفالفوائدمنألوانافيهجمع،اللهرحمهالقيم

يرتبهولم،مختلفةفنونفيوالأفكاروالملاحظاتوالدقائقوالنكت

لتسجيلدفتراأوكناشاخصصأنهويبدو،والأبوابالموضوعاتعلى

فتراتفيمنهااستحسنمافيهوأدرج،المتفرقةوالفوائدالخواطرهذه

اوفصل:بكلمةوبحثفائدةكليبدأأنهفيهوطريقته.حياتهمنمختلفة

الكلماتمنأوفكرهبناتمنتحتهاويورد،تنبيهأوفائدةأوقاعدة

معينخيريعتبرهاماالمنثورةوالحكمالأبياتمنأوالسلفعنالمأثورة

.والاخرةالدنيافيوالفلاحالنجاةطريقيريدلمن

،والعقيدةالتوحيدفيعديدةموضوعاتعلىالكتابويحتوي

وتدبرهااياتهفيوالتفكرمفعولاتهفيبالنظرتحصلاللهمعرفةأنفيذكر

وجمالهوجلالهبكمالهعرفهمنبهمعرفةالناسوأتم28(،(ص

المطيعفيهايشتركإقرارمعرفة:نوعاناللهومعرفة264(،(ص

وهي،إليهوالانابةلهوالمحبةمنهالحياءتوجبومعرفة،والعاصي

التوحيدفيالناستفاوتالمؤلفوبين248(.(صالخاصةالمعرفة

القلبراحةوأن72((صوالاخرةالدنيافيالتوحيدوفوائد282((ص

ومراتبها31((صالعبوديةمعنىوذكر392(،(صاللهطاعةفيوالبدن

اللهبأسماءوالتوسل89((صالالهيةبالصفاتالايمانوثمرة(631(ص



وتعرض،(165،412(صوأنواعهالتوكلوحقيقة،36((صالحسنى

النعموأن97((صوالأجلوالرزق33((صوالقدرالقضاءلموضوع

لمجييهالرسولشفاعةوأن692((صالشيطانمنوالذنوباللهمنكلها

تتعلقالتيالموضوعاتمنذلكغيرإلى226(.(صبطاعتهتنال

بالتوحيد.

شروطبيانمنها،القرانوعلومالتفسيرفيجليلةأبحاثوهناك

فيوتأملات118((صالقرانهجروأنواع3((صبالقرانالانتفاع

43((صالتكاثروسورة5((صقوسورة26((صالفاتحةسورة

،،013146،،23،33،141،151127(صعديدةاياتوتفسير

.(وغيرها،991،237،642،952،273

الهمفيمسعودابنحديثمثل،الأحاديثبعضأحيانايشرحوهو

القلب"فيوالايمانعلانية"الاسلام:لمجييهوقوله03((صوالحزن

لكم"غفرتفقدشئتمما"اعملوا:بدرلأهلتعالىاللهوقول2(70(ص

وقوله81((ص"الطلبفيوأجملوااللهفاتقوا":!ييهوقوله2(0(ص

.81((ص"اللسانتكفركلهاالأعضاءفإنادمابنأصبحإذا":!ؤ

أعظمالأوامرتركأنوهي،طويلاكلاماأصوليةمسألةعلىوتكلم

.(171(صكثيرةوجوهمنذلكوقرر،المناهيارتكابمناللهعند

وأنواعه151((صالعلمفضائلعنمهمةفصولالكتابوفي

السوءعلماءوصفات84(،(صالعلومومراتب122((صوافاته

.(541(صإليهاوالركونالدنيامنالعالموتحذير85((ص

واثارهاوالمعاصيالذنوبوأسبابالقلوبأعمالعنالحديثأما

واللطائفوالعبروالمواعظوالنصائحوالمذمومةالمحمودةوالأخلاق



.الكتابفيبارزامكاناتحتلفهيوالزهدوالرقائقوالاشارات

"الفوائد".بكتابحقاوسفيبالفوائد،مليءفالكتابوبالجملة

فكتابالفوائد"،"بدائععنوأبحاثهموضوعاتهفييختلفوهو

ولطائف،ومواعظوعبر،وخواطرتأملاتأكثره:رأيناكماالفوائد""

"البدائع"كتاببينما،الأخرىالمصادرعنالنقلفيهويقل،ورقائق

نفس،وإطالةتحقيقمعمختلفةفنونمنعلميةمسائلعلىيحتوي

موضعويوجد.عليهاالتعليقمعومصنفاتهمالعلماءعنالنقلفيهويكثر

لابن"المدهش"عنالنقلفيالكتابينبينالاتفاقفيهوقعواحد

.عزو)1(بدونالجوزي

المؤلف:الىونسبتهالكتابعنوانتحقيق*

1344سنةبالقاهرةالمنيريةالمطبعةفيمرةلأولالكتابهذاطبع

ولم.الفوائد""كتابالناشروسماه،الدمشقيمنيرمحمدالشيخبعناية

بهذالهتأليفإلىيشيرواولم،القديمفيالقيملابنالمترجمونيذكره

ذكرهثم،طباعتهبعدالكتاباشتهروإنما،ترجمتهمصادرفيالعنوان

المحدثين.منلهترجممن

ترتيبفيالدراريالكواكب"ضمنللكتابالوحيدالأصلويوجد

المتوفىالحنبليعروة(لابن"البخاريأبوابعلىأحمدالاماممسند

]567[برقمبدمشقالظاهريةالكتبدارفيالمخطوط837(سنة

بقوله:عروةابنلهعنونوقدب(،002-أ145الورقة93،(المجلد

مقدمةفيالكتابينبينالعلاقةعنالعمرانعليالمحققالبحاثةأخوناتكلم)1(

.الاعادةعنفأغنانا25(،-24(1/الفوائدلبدائعتحقيقه



تتعلق،سلفيأثرأوحديثأوايةتفسيرمنسحسانونكتشتى"فوائد

كلاممن"وهي:قالثم."الاراديوالعمليالعلميالقوليالتوحيدبعلم

شمسعبداللهأبيالعلومبحرالمسلمينمفتيالعلامةالعالمالامامالشيخ

قيمبابنالشهيرالزرعيسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدالدين

إلىتعودفائدةإماوهي،لهالفوائدبدائعغير"وهي:قالثم."الجوزية

.مقصود"علىتنبيهأو،قاطعمنتحذيرأو،سلوكأومعرفة

ابنذكرهوإلامحدد،عنوانلهيكنلمالكتابهذاأنذلكومعنى

محمدنشرهولما"....حسانونكتشتى"فوائد:يقلولم،عروة

ولا"الفوائد"،الكتابوسمىالطويلةالعبارةهذهاختصرالدمشقيمنير

القراءلدىلشهرتهنظراأبقيناهولذا،لمحتوياتهمطابقفإنهعليهغبار

والباحثين.

نسبتهصحةفيالشكيقطعالقيمابنللامامالصريحذكرهإنثم

وابنتيميةابنالاسلامشيخباثارالناسأعرفمنعروةوابن،إليه

منمختلفةمواضعفيوفرقهامنهاكثيرةبنصوصلنااحتفظوقد،القيم

تصللمالاثارهذهوبعض،مناسبةلأدنى"الدراري"الكواكبموسوعته

بينهوالفرق،الكتاببمحتوياتتامةدرايةعلىوهو.طريقهمنإلاإلينا

فنحنولهذا.للكتابوصفهمنذلكيظهركماالفوائد،بدائعوبين

القيم.لابننسبتهصحةإلىمطمئنون

نسبتهصحةتؤكدأخرىأمورافيهوجدناالكتابفينظرناوإذا

الجيوش"اجتماع:مؤلفاتهمنثلاثةأثنائهفييذكرفالمؤلف)1(،إليه

قيم="ابنكتابهفيالتوثيقوجوهبعضزيدأبوعبداللهبنبكرالشيخالعلامةذكر(1(



(01(صو"المعالم"4(،(ص"والجهميةالمعطلةغزوعلىالاسلامية

فيالكبيرو"كتابنا"،العالمينربعنالموقعين"إعلامبهوالمقصود

القضاءمسائلفيالعليل"شفاءبهويقصد36((صوالقدر"القضاء

."والتعليلوالحكمةوالقدر

منهعديدةمواضعفيتيميةابنالاسلامشيخشيخهيذكرانهثم

كلامه،مننصوضاعنهوينقل،153(،،12136(ص"شيخنا":بقوله

الهوامش.فيإليهاأشرناوقد،اليناوصلتالتيكتبهفيلهمعروفةوهي

النقلفيالفوائد"بدائعو"الكتابهذابيناتفافاهناكأنسبقوقد

مؤلفهماكونعلىالأدلةمنوهذا،الجوزيلابن"المدهش"عن

.واحدا

مختلفةمواضعفيالقيمابنباسمتصريحاالكتابأثناءفيونجد

يفعلكمانفسهالمؤلفمنيكونأنإماوهذا،152(،4،136(ص

وألكتابهوالناسخينتلاميذهمنيكونأنوإما،المؤلفينمنكثيرذلك

إحدىوهذه.""الكواكبضمنالكتابهذاأدرجالذيعروةابنمن

القيم.ابنإلىلنسبتهالقويةالقرائن

ولا،كتبهسائرفيالقيمابنأسلوبهوالكتابأسلوبفإنوأخيرا

التيالمؤلفاتتلكوخاصة،باهتماممؤلفاتهقرأمنعلىذلكيخفى

هناأوجزهاالتيالموضوعاتمنوكثير.والتربيةوالزهدبالسلوكتتعلق

منالنوعهذاخلاصةالكتابمافيوكأن،الأخرىكتبهفيفصلها

عليهاوزاد،الغاليةوالفوائدالمستحسنةالنكتعلىفيهاقتصر،مؤلفاته

284(.(ص"واثارهحياته:الجوزية



.غيرهفيتوجدلاومواعظوعبراودقائقلطائف

:موارده-!ي

وفوائدوخواطرتأملاتالكتابفيماأغلبأنسبقفيماذكرنا

وقد،أخرىمصادرمنالقليلإلاينقلولم،بفكرهالمؤلفإليهااهتدى

أحياناوأغفل،عنهينقلالذيالمصدرأوالمؤلفباسمأحياناصرح

عنها:نقلالتيالمصادرومن.ذكرهأخرى

،14،16و(،القرانتفسيرغريب116(من3،ص:قتيبةابن-

.(القرانمشكلتأويل(من912،941

.(وإعرابهالقرانمعاني(من91،611ص:الزجاج-

.(الوسيط(821،131ص:لواحديا-

كتابهمنونقل.(الصحيحينمشكل(كشف12ص:الجوزيابن-

52-96الصفحاتفيالنصوصفأغلب،نسبةبلاكثيرا"المدهش"

.أخرىمواضعفيوكذا،منهمأخوذة

.،12،136153ص:تيميةابن-

وإلى75((صأحمدللامامالزهدكتابإلىالنصوصبعضوعزا-

منإليهماعزاأنهويبدوفيهما،توجدولا93(،(صالترمذيكتاب

حفظه.

مسعودبنعبداللهكلاممنفصلفيالنصوص-وأغلب

الأولياءوحليةأحمدللامامالزهدكتابمنمنقولة-218(211(ص

التخريج.هوام!ثرمنيظهركما،نعيملأبي

للكتابالعامالطابعولكنمنها،استقىالتيالمصادربعضهذه
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الكتابيميزماوهذا.والنكتللفوائدوتصيداوخواطرتأملاتكونه

أهميته.تأتيهناومن،للمؤلفالأخرىالكتبعن

الخطية:النسحةوصف*

ضمنفريدةنسخةإلاالكتابمنيوجدلاأنهمضىفيماذكرنا

دارفي،002الورقةإلى451الورقةمن93((مج"الدراريالكواكب"

بنإبراهيمهوالمجلدهذاوناسخ،]567[برقمبدمشقالظاهريةالكتب

827.سنةنسخيبخطكتبه،الحنبليبدرمحمودبنمحمدبن

صفحةكلفيالأسطروعددالأخطاء،نادرة،الخطواضحةوالنسخة

بالاستدراكاتذلكيظهركما،ومصححةمقابلةوهي،سطرا28منها

النسخةوعلى،الأسطرأثناءفيالمنقوطةوبالدوائرالنسخةهوامشعلى

ختموعليها.العبارةهذهنحوأو،بأصلهمقابلةبلغ:فيهايقولبلاغات

العمرية.المدرسةمجاميع

بعضهانشر،تيميةابنالاسلاملشيخرسائلعدةالمجلدهذاوفي

كتابويبدأ.أخرىمجاميعفيوبعضها"الفتاوى"مجموعضمن

...حسانونكتشتى"فوائد:عروةابنبقولالقيملابن"الفوائد"

نقلسبقوقد"،...الجوزيةقيمابن...الامامالشيخكلاممنوهي

جليلة""قاعده:بقولهالمؤلفكلامبدأثم.مضىفيمابتمامهاالعبارة

منيفرغلمالمؤلفوكأن.والمقدمةوالحمدالبسملةيسبقهأندون

ترجمته،مصادرفيذكرلهيردلمولذلك،لهوالتقديموترتيبهجمعه

ابنتراثمنضاعفيمالضاعموسوعتهفيعروةابنيدرجهلمولو

القيم.

11



:للكتابالسابقةالطبعات*

1344سنةبالقاهرةالمنيريةالمطبعةفيللكتابطبعةأولصدرت

اعتمدأنهفيهاصرحوقد،اللهرحمهالدمشقيمنيرمحمدالشيخبعناية

مشكورجهدمنالناشربذلمماالرغموعلى"الكواكب".نسخةعلى

،وتحريفاتأخطاءالطبعةهذهفيوقعتفقد،وتقديمهالنصقراءةفي

زياداتالنصعلىوزيدت،كثيرةمواضعفيوأسطركلماتوسقطت

ابنالاسلامليخنصبهوألحق.إلهاالحاجةعدممععليهاالتنبيهدون

أنهإلىالاشارةدون212(-702(صالعنكبوتأولتفسيرفيتيمية

ولكنه،الكتابعنخارجنصأنهوالواقع.القيمابنكتابعلىزيادة

أ[-702أ502]الورقةالدراري""الكواكبمناخرمكانفيموجود

الإسلامشيخاثارطبععلىالناشرحرصولشدة.السابقةالنسخةمن

وغيرها،المنيرية"الرسائل"مجموعةضمنالسلفعلماءمنوغيره

الحفظبابمن"الفوائد"بكتابملحقةوطبعهاالرسالةهذهاستنسخ

والباحثونالقراءتوهمحتى،الكتابأصلعنتمييزهادون،والافادة

منه.جزءأنها

والأسقاطوالتحريفاتالأخطاءذكرفيالخوضأحبولا

فليقمذلكمعرفةأرادومن،الطبعةتلكفيالموجودةوالزيادات

ليعرفالأصلوبينبينهاأو،يديهبينالتيالطبعةوبينبينهابالمقابلة

هذانشرإلىلسبقهمشكورحالكلعلىوالناشر.بينهماالفرقمدى

اللهفجزاه،مرةلأولللعلمالمتعطشينإلىوتقديمهالنفيسالكتاب

وأهله.للعلمخدمةمنبهقامماعلىالجزاءأحسن

إليهاوتسربت،الطبعةتلكعلىبالاعتمادالكتابطبعاتتوالتثم
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القائمينرجوعلعدمذكرناها،التيالعيوبتلك-زادتبل-جميغا

المحققونيقومأنحقاالغريبومن،المخطوطالأصلإلىعليها

بالاعتمادوتقديمهوخدمتهوتخريجهوضبطهوتصحيحهالكتاببتحقيق

الطبعةمنوسقطاوتحريفاخطأأكثروهي،المتداولةالطبعاتعلى

المقابلةمعاناةمنلهمأسهلكانالأصلعلىالحصولأنمع،الأولى

وتوجدضوئها!فيسليمنصإلىوالوصولالمختلفةالطبعاتبين

والجامعاتالعلميةالمراكزمنكثيرفيالان"الكواكب"مصورة

.الكتابطبعإعادةعندإليهاالرجوعالواجبفكان،الاسلامية

الطبعة:هذه*

الوحيدالمخطوطالأصلعلىالطبعةهذهإخراجفيالاعتمادكان

صححتالأصلهذاعلىالأولىالطبعةوبمقابلة،وصفهسبقالذي

قدالذيالسقطواستدركتفيهاالواقعةوالتحريفاتالأخطاءمنكثيرا

الأصل.علىزيدتالتيالزياداتوحذفتسطر،منأكثريتجاوز

تفسير"وحذفت.نقصأوزيادةدونللأصلمطابفاالنصأصبحوهكذا

كما"الفوائد"كتابمنليسلأنه(1(،الاسلاملشيخ"العنكبوتأول

.ذكرت

مع،فقراتإلىوتقسيمهبضبطهوقمت،النصإلىرتجماثم

.القراءلدىمفهوفاواضحاليكون،الترقيمبعلاماتالاهتمام

والاثارالأحاديثوتخريج،القرانيةالاياتبعزوالنصخدمتثم

261(.-251(3/"المسائل"جامعفينشرهأعدت)1(
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ترجمةأما.قائليهاإلىونسبتهاالأشعاروتخريج،المصادرمنوالنقول

بها،أهتمفلمبالأماكنوالتعريفوالعباراتالكلماتوشرحالأعلام

النص.تحقيقمتطلباتمنلاالشرحلوازممنأعتبرهالأني

يبحثماإلىالقارىءليصل،للكتابمتنوعةفهارسبوضعوقمت

وقت.أسرعفيعنه

،وتذكرةوتبصرةوفوائد،درركفهكتائاالقارىءأيهافدونك

أدعو.قرأتهاالتيالكتببيننظيرالهتجدلاولعلك،وتوجيهوإرشاد

والقادرذلكوليإنه،منهوالاستفادةفيهللتأملوإياكيوفقنيأنالله

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى.عليه

كتبه

شمسعزيرمحمد
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.دالرجن!نحتمى!الباكلنلكنقرمل،ادونرصصرلمحفى!ااذارغينادفىغزرص!-لا

لىصمشلموالرايروك!يخلإكلمصقى!اكمايزقي،ح!ه!،قدكل-شتزلرصمماؤ

.ء.أ.؟يمة؟.ء:-ة-----1-بم-.--ص!؟.ححص!

حب-سدأ؟لؤل!ل!ضيذ3فتدفع!ضرجمهعملاؤجبتيدلميدكا0عللرص-في"احغ

ربرمشيئاط!3مصلغكاتجلهووىبموصد!هلا-لد-حرلمص-يم!بحلمر----

شووخبل!نقالظب%كا؟ضبر!ائركلرعفمافا0العلألنلئبىخه!رعرمذ.ا!مغإلزياحر

ناس!!لقبل31ييشلذبب!ظذتؤانجتىلرب.شالصكالةناتسطلأدالملؤالجرير--ئا--

لمءصاا-شغيزحاخرسلمحرح!!غ0لملائا4شضلخارافىفؤذ4فيضضاالنزبهـاست!.ملأ

لدرأ،ئذذلظلمحنالمخيكادؤفيزقدكركلضكااذاال!أسر!ليحأيك،مون؟إحمااحضز!ط

سمبإ1كحلاالريفللالمحأيزأكلدرىصللانجبرفيزدفا!ؤضرفىضغل!مئشوكلما؟

رلدتئمار%ال!و،ا!لمزئرا1الخعأسئلاداإبغيرذأعضكاونلىالالخضنرغمبمذم!طها

.!اصصاتشانالنصا-،مللىاذفالبفىخينئرساهقتثشاثلو!و،لفكل!ضقعل!،

!اوئرصؤلغماللأوأس!اا!نحصوثلملو0ك!لملدا!دبمص0اكافضوإمزوف--

كلولحلأ.يخثص،الجى!اخز.زرادز!!ظإعفام!عخ!ليؤلم1نعلأ.0ت!زتافيلى!

الرءهفأكان9يطارنشطولواضأجتجيقادط\.نجتوفعكضلأأيللص،فعاا!دمالز

لذ!ير؟)6جغلولامرنخببملمصل6لرفيببلأمرلتلوللحقا0إخذما!ش،ضا!سا

ررنغد8دت011فذصراج!.احمد!ذ!ر!تببنيىطنتاشي!)انأئرصبزللىوفىجإجةض!ا

لررنتدررلان)قبر2وضكدنخيرلخصل!نجايمذاصيرت،وضص!ا.رايىلز!لردنلنطبتتإ

!امرلتصدقكلعطهـخوؤممنرا!،نزشثماسص!ؤاطرلق!فأتافايخنمنململأ\.ا!فىطفا3كى

لنعميرلمحوفى"برانيجمحنلضن!جمرمىفيخز!شندصاذاحضر!و!دفى3توأوس!يئلمرحعؤ1حمر

7تاذااظ.اعئلىفنؤبحنوخزر"ذاففطفإحض،فيإلح1!!اءان!"ؤارمقبيمكاأللىغغذنفأ

ثهـإص.لثاأفاهذةاحثعحمعبما-بصاصز-ذاعغرصا.اذا!.طفوإلى-قص0ذاكل!لملز

..-لصلإيت-.!.-!-ا-؟.-.س11..-01/0001-..ا?"

س"ط!ظ!نلضناجل!ؤكأ!باخزصر&.وتهر؟ضكلاءكا!زيميونجضزمسعاسا

ضلىطحفكالقبوعق،!-المماط41زفذظرفيريخىةونبهعديهوتيعلبماجمللمونمدقكل

إصعنمت"نجبرحزمرتجوعلاكات،دفوردفوتاتإكلذونفرتشبئواممإكطا

.أص!رج!بؤاو،أروث"نششنببر!ي!!بررقيبلىفما

كلىفطبد1امابركزضعلرخلأصهففئبم"نيلم:إ1ساقغبهادك1-فلحر-لوفي"*تأدلهءعيفيسؤا----
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0،رانإذك!سالريىلمونج!!غيرللإ4ؤ!زخويملتهببريايقالزر!6شضداالمدك!كأارلجرإمقالرمب--)

أ6ردف!ذللأع!ل0بموطتصضصودأرسر؟+ونخديرشت!داثخرقىيعي--

-ا.خ..-..-ز.--يم-!-ج!-ور-----
--5-روءرومص

ذحؤثهير--ول2-لعمحوعم!بىقيبئلضرريلحىكارلأفلإ-تح!ف

بى1طص!!اجمنننأو3!فشلآلأكأطدضحدكأحمتسعتجىصئه!!ر!ع--:،ط-

ةرزروروويىا!أز!نلصافلؤدزغكلمراز،دونجيوونجانط؟ررظزنقييإلمص!فاكلخ

--لاح!الف!111اعكلطهؤ،ندا!ءفواللوشروهنن\اصؤقا!طلوىا-اعنارضدئمالىما

ا!ردز!لىحر"لبؤرشكاقبردبي!تروإ\!لم!هرثشأ.لي)رلاالممالزرخنرعقنرولاللتا%

موتهيدتزتوؤنط!مياشناااض،هدؤ11ش!ليما!صها-!ارووتجصحمعىليمالقىإراأ

نرشكالغأؤلجىثدامحوخأؤال!قا!تهعبيا!ث!لأفرنجبرلمحابحامرا!لبرضاا-

لنطرنص1-%وأكمماؤنجنيسكعفدمافطىابرؤمؤص!ؤتاأ!!هروص!له!الىالم!نحمىحموؤء---ءلاط

لحالاضر1وا،م!أشزءؤهؤاا1نربداطتحررموابلؤالمح!افاؤ!اسزامورخؤش.ؤ،طهـلاذاحمل

شزو"ؤب!!سفأ!شؤلمحؤأ66حرححنللىكأ.ضرفصعنر!رأءمحرصزرر!%حمرذنقدرتخاهز)و

صغوؤاسضغصعشع1.1نماؤذفيهلأداذجهـ!ئولاداةفيلح،.بخلاصراكا1اتنيلإذ!ا

!!ؤل!إما!حز7ل!"ذلىعم"ز.إكلوبير"ضرتجلمراااحمشإلقهـلاحد؟إولامرضعألهح!

زجا-فيرنخلبم1ذلا!!!مولمجصآ!طىحىمىبمبر-خرلانمنأ!الاإعوفاأكأعهأرط،تخأ

طصهاغماأغزأودززندمانلزا2ا"خبرصيلموزتهوللضكااواءم-نزلا؟علمض،وكلتلللضفى3شر

حمت2ئلفرهـهز4.سا!-2أول1خ!!1لؤلأاوأبربنرصمم!ي!نملزكأا!حتواكمدءاهع!!لوزعماارلز

"!ىكافي-ىصارنءلحطح!أ7حطفما.قاثضصزهـضا1لأالتسراترانرلصرحغاا-زلا

--!درسهـصلص!ص!انممائررلحنىدرنماطاغربر7،خرورودد"-صطررضتجترهـشد!

لرذ،3سم-بنكأ!،ئوحئ-عماهـا!بداثيز،*بركل!لزرألخعحرالرضاونسممإصى

---جإ.جمبمأ!غاإو)صلضيلح!!فرر\!-جوسأ-خنمااشعبرلمنما.وصنى،صحمقإ9!أعنرما

لماولوبصازا3-خنصمص!سزعددصتأل!لمح.جا-أء!ظظىكأز.!ض!راأ21مشأا!لجو1سمىنا!

أ!شرتججهالى-مذنكا!يونر!وكأنملىااعإبسز!مبم.،كماصورلركألبر:حبأنجم

--يىفا1-حشتىد9ؤثوق1نجبذ"صرخئلى!عايم!يبمئالجىلح!لرريخصحمعرظطحبمروطي

ت1!إالمشاث!ز-لمجفىخنىؤفاصبضرفيصدنت-صعلمفطدا!زإحبرب!رلبمذك!ماجييه

أ!؟ودتجت!-كلنرص!صىش-كقللى-ر!فبرأ.ولح!وتحلاندمد!!!حا!لمرساو"-إ،وا
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صيء-دهـس."-دهـ------قى--.د..+-----ر-،-.ا----:.-------!-

ايهأالذهاب!تلرزكازكلؤذأعليعر!ضغظعذلنتمبخقؤكئمعمالماخ!ةلمحاتعقبرجسصا

-::?-.-070000051

ئهخ-للواأ؟ش!لنميخزاال2لامقطوولللايقالب!!لمئمهـشدال!ةال!اخألمكصاكلالأل!ا-نلاللن!!

هـ.-وعوءصليم--ل!رععمدح!--+لهر!هـةضحرموعوظر---

طل!+-ضرجملىمأ،لت!تا(نجنامنا!ذ،ناج!!اتفلي!طبر!وعا!مرققلققر!ؤ،ا!!فى6عزف!نؤأبهم

،للتصفاضإثداكأفيد!ب!اء-.أشوواصا!......أ".--.اء.

ورثلمحببئفأهنؤتقالجرلن!طاناركلاخلقتجراكماؤ!ا0يؤشلتفؤنحؤعشفصرشمؤظلى---

19شبرهـفيءلؤمسكفف!ض!!مزلجرفمالانلحزغل!!ابلرفلؤاقيؤمنلصوظز!ر!أكتاإبض-/

.درجمىعالمزلغ!دلزجبوهلجا!ئرشجمتصهـضلى.0لدبهرلفيب!-يل!اإارولغلسعذخلق!نجبزقاب،؟.-

لعلمهالمبما!ذدلى"لضد5لؤلمرالمنيثيفيرتارنج!إلاررأغ

+--هـنحظومألتامولث!ارروولجىلحلىص

ونحتارانقرفيله!يصدرب!نمفؤ!اكانماغ3!الئكلوتعالى!تجدلةيمظير.صطكان،

بذفحنبرنخظرا1خ!"إإالمنينمكانليطقولىفعإقنر"ر"لزللاتعخفع!3!لأفيكالإم!نا

1-ليأخب!ابىازةشظر1قالمحبرؤذحاكألت(بر،لا!اتالاابلتتفى،!ازالجةالاحذتمض-..؟-

كا!ف!خنتي!رحلى+ء!ف!ننعثهم!غثات.-.ه:.-ء..،7

تد(لمهأفنؤلتببئإدع!الفا،الىمفخعسوجير.لمحهـيخيرةتطالع!0ر.صفؤل!اختالالعئاش!ا

ربلنةنل!!1خففىنحلرفازذفىفي!رراإ1ك!!!اخلقؤالمنزدرطبزتعالمافىوتخاماي!!ربلت-

8أتساولالؤثشبياؤمرج!،0بيراإموركالاخذارصمافاايمنيخازعلاثمسا،نا-!--حمآةئا

-ئونبخواس!!امرأءروصلده!نئا!1!وا1مؤ-ئرهنتؤمائالأبيرلى!الىشقشنقمحترعليمإجيع-

ولد8ارويىنجبمخبزرلما!قنأقيقيشلإنجر؟لمبقفنامامانهـاءحربهتقداختاوكظسمإلمجه-.

كتك!بنيوحائمنملاكا!فبشر1فيااعاأخعخأ!وجوب3إ-!اببهكمذأ-أنجيئ-"
---!ا..100001.1ءا-.ةة؟ء---.،..بمة،

--....بص

رظهقناقئياتخلوولى1اأدلأ!ق1ؤمصناا،3اومننجركونأشهرتعأق!اتا-تهالا:حذو.----

--بئببلؤيار!مؤريي!نلنعإونجغا!برنؤلمحه..--.-

كأإغيزلملإبنضوثرضصالغرآاتييمخىئبرثالج!م!ايرزفاض!إيىطل!فابز.لحةجيماظا

-----.-،--.ني\كل!،رصابملرسامؤ!تشقيلإوينجهبزءيبوس!را3ت-لأ--
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